
 

 

Op weg naar Pinksteren 
 

 
 

Dorothee Sölle (1929-2003) 
 

Sterven is wat er gebeurt in ons 
 wanneer we naar anderen kijken niet 
 als geschenk, zegen of stimulans, maar 
 als bedreiging, gevaar, concurrentie 
 

     Dorothee Sölle 
 

 Zondag 29 mei 2022 
 

Voorganger: Franck Ploum 
Orgel: Pieter Eerland 

Lezingen: Coby de Looff 
Koster: Giljam Bil 
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Orgelspel – koraalvariaties op Lied 655 (zingt voor de Heer) 
 

Welkom en mededelingen door de kerkenraad 
 

- Allen gaan staan (indien mogelijk) - 
 
 

Lied – Vrede voor jou C1+2 (eigen bundel) 
t. Jan van Opbergen – mel. Zomaar een dak  
 

Vrede voor jou hierheen gekomen, 
zoekend met ons om mens te zijn. 
Jij maar alleen, jij met je vrienden, 
jij met je last, verborgen pijn. 
Vrede, genade, God om je heen, 
vergeving, nieuwe moed 
voor jou en iedereen. 
 

Niemand komt hier vrij van het kwade, 
niemand gaat hier straks weer vrijuit. 
Niemand te veel, niemand te weinig, 
niemand te groot, geen een te klein, 
dit wordt verbeeld in woord en gebaar 
tot ooit en overal 
wij leven met elkaar. 

 
Drempeltekst 

Dat zou de heren van deze wereld wel goed uitkomen, 
als er pas na de dood gerechtigheid zou komen, 
als pas dan de heerschappij van de heren 
en pas dan de slavernij van de knechten 
voorgoed vergeten zou zijn.   Dorothee Sölle 

 

- Allen gaan zitten – 
 
 

Vervolg lied – Vrede voor jou – couplet 3 
 

Jij die ons kent, jij die ons aanvoelt, 
jij die de wereld verder draagt: 
Kom naar ons tot, leer ons te leven, 
help ons te zien wat ieder vraagt, 
tijd om te leven, kans om te zijn: 
een plek om nu en ooit 
gezien, aanvaard te zijn. 



	 3 

Ten geleide - gebed  
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De zachte republiek Dorothee Sölle  
 

Hoe ik mij dat zachte land dan voorstel 
waar niemand meer leert doden 
vraagt men mij vaak 
 

dan zie ik de wijnbergen boven de moezel 
de vele terrassen moeizaam opgestapeld 
ik zie de druivenpers en de vele mensen 
die nodig waren om wijn te maken. 
 

De grond verschalken dat is mooi 
niet erger dan als ik mijn kat te slim af ben 
de harde onbloedige strijd met de stenen 
het beschermen van andere levende wezens 
tegen al te ongunstig weer. 
 

Ik wil zijn in wat ik doe 
zoals de pottenbakster is in haar schaal 
en de leraar in het halve verhaal 
dat hij moet doorvertellen. 
 

Ik wil iets bouwen dat helpt leven 
geen traangas wil ik uitvinden 
en geen school bouwen zonder schuilhoeken 
bij het werk wil ik luisteren 
naar wat de anderen nodig hebben. 
 

Dan zou ik 
dat is de onmogelijkste wens 
ook nog willen dat zon en wind 
en de zee en haar aangrenzende landen 
niet los van mij staan en ver van mij af 
maar dat zij mij storen mij weerstaan 
en dat ze mij roepen voor mij zwichten. 
 

De breister praat met haar kluwen 
die roept en rolt en raakt op 
wordt nieuw onder haar handen 
zo wil ik scheppen zonder te plunderen 

 
 

uit: De moeder van Eva, gedichten, Ten Have, Baarn, 1985 
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Lied 324 – Wat vrolijk over u geschreven staat 
 
Toespraak  
 

 Mijn taal heeft mij verlaten 
 zij is het huis uit gegaan 
 naar de brievenbus 
 en niet meer teruggekomen 
 

 Nu verlang ik zonder te bidden 
 nu haat ik zonder te vloeken 
 nu bemin ik zonder gedichten te maken. 
 

 Het is allemaal 
 zoals het altijd geweest is 
 alleen kouder   Dorothee Sölle 
 
 

Orgelspel - Figurierte orgeltrio II Siciliano,  
Georg Heinrich Reichardt (1715-1789) 

 
Wij zullen één van ziel 
(t. Huub Oosterhuis; m. Antoine Oomen)  
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Voorbede en Onze Vader 
 

- Allen gaan staan (indien mogelijk) - 
 

 
  

Herstel in ons die oude kracht  
die mensen tot bezieling bracht, 
die hen deed gaan waar niemand ging, 
die groot noemt wat nog heet gering.  
 
Herleef in ons met jouw geloof,  
die tegenkracht van mensenroof,  
die roept om solidariteit,  
om leven dat geen aandacht krijgt. 

 
 
Slotwoord en Zegenwens 
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Vervolg lied ‘Kom Schepper Geest’ 
 

Herschep in ons dat oude woord  
misbruikt voor oorlog, broedermoord;  
die Naam van God hier ooit ontstaan  
vanwege land dat moet bestaan. 
 
Herneem daarom jouw oudste recht:  
sta op in ons als minste knecht,  
die mens die om de ander geeft,  
misschien voor hem zijn leven geeft. 

 
Orgelspel - Canzona in G-gr.t., Dietrich Buxtehude (1637-1707) 
 
 

 
Collecten in de kisten bij de uitgang 

Hartelijk dank voor uw bijdragen 


